


 



 



 



 



 



 



 



 



ตารางการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 7 ถึง รุ่นที่ 11 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วัน  
 เวลา 

8.00-8.30 น. 08.30 – 12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

13.00 –  17.30 น. 

วันศุกร์   
(ก่อนวันพัฒนา) 

 
 
 

 
13.30 -14.00 น. 14.00 - 16.00 น.  

เข้าโปรแกรม Zoom 
ช้ีแจงหลักสูตร และทดสอบ 

การใช้โปรแกรม Zoom 
 

วันท่ีหนึ่ง 
(วันจันทร์) 
  

 
 
 

เข้า 
โปรแกรม  
Zoom 

เพื่อเข้ารับ 
การพัฒนา 

รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทลัในการส่งเสริม 

การจัดการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 

รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทลัในการส่งเสริม 

การจัดการเรยีนรู้อย่างปลอดภัย 

 

วันท่ีสอง 
(วันอังคาร) รายวิชาที่ 3  

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์
- Google G Suite 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 17.30 น.  

รายวิชาที่ 3  
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์

- Google G Suite 

 รายวิชาที่ 4  
การใช้ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู ้
- การสรา้งสื่อในการประชาสมัพันธ์  

โดยใช้ KineMaster 
วันท่ีสาม 
(วันพุธ) 
 

รายวิชาที่ 4  
การใช้ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู ้

- การสร้างสื่อในการประชาสัมพันธ์  
โดยใช้ KineMaster 

13.00 – 14.30 น. 14.30 – 17.30 น. 
รายวิชาที่ 4  

การใช้ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู ้
- การสร้างสื่อในการประชาสัมพันธ์ 

 โดยใช้ KineMaster 

รายวิชาที่ 2 
สมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษายุคดจิิทัลบนโลกออนไลน ์
- การประชุมออนไลน์ ZOOM, Mircosoft Teams, 

Meeting, Line Meeting 
วันท่ีสี่ 
(วันพฤหัสบดี) 
 

รายวิชาที่ 2  
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน ์

- การประชุมออนไลน์ ZOOM, Mircosoft Teams, 
Meeting, Line Meeting 

13.00 – 16.00 น.  
รายวิชาที่ 4  

การใช้ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู ้
- การใช้แอปพลิเคชันในการส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้  

วันท่ีห้า 
(วันศุกร์)  
 

รายวิชาที่ 4  
การใช้ดิจิทัลในการจดัการเรียนรู ้

- การใช้แอปพลิเคชันฯ 

11.30-12.00น.  

ทดสอบ/ 
ปิดการพัฒนา 

 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ตารางการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

รุ่นที่ 12 ถึง รุ่นที่ 13  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 

วัน  
 เวลา 

8.00-8.30 น. 08.30 – 12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

13.00 – 16.00 น. 16.00 - 16.30   

วันศุกร์  
(ก่อนวันพัฒนา) 
  

 
 
 

 
13.30 -14.00 น. 14.00 - 16.00 น.  

เข้าโปรแกรม Zoom 
ช้ีแจงหลักสูตร  

และทดสอบการใช้โปรแกรม Zoom 
 

วันที่หนึ่ง 
ของการพัฒนา 

 
 
 

เข้า 
โปรแกรม  
Zoom 

เพ่ือเข้ารับ 
การพัฒนา 

 รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัล 

ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างปลอดภัย 

รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัล 

ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างปลอดภัย 

 

วันที่สอง 
ของการพัฒนา 

รายวิชาที่ 2  
สมรรถนะผู้บริหารการศกึษายุคดิจิทัลบนโลก

ออนไลน์ 

รายวิชาที่ 2  
สมรรถนะผู้บริหารการศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ 

  

วันที่สาม 
ของการพัฒนา 

รายวิชาที่ 3  
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 

รายวิชาที่ 3  
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 

ทดสอบ/ 
ปิดการพัฒนา 

 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ตารางการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 

วัน  
 เวลา 

8.00-8.30 
น. 

08.30 – 12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 17.30 น. 

วันศุกร์  
ที่ 16 กรกฎาคม
2564 

 
 
  

13.30 -
14.00 น. 

14.00 - 16.00 น.  

เข้าโปรแกรม 
Zoom 

ช้ีแจงหลักสูตร และทดสอบการ
ใช้โปรแกรม Zoom 

 

วันจันทร์ 
ที่ 19 กรกฎาคม
2564 

 
 
 

เข้า 
โปรแกรม  
Zoom 

เพ่ือเข้ารับ 
การพัฒนา 

 รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงาน 

สู่องค์กรดิจิทลั 

รายวิชาที่ 1  
กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงาน 

สู่องค์กรดิจิทลั  

 

วันอังคาร 
ที่ 20 กรกฎาคม
2564 

รายวิชาที่ 4  
การใช้งาน Google G Suite  

รายวิชาที่ 4  
การใช้งาน Google G Suite   

  

วันพุธ 
ที่ 21กรกฎาคม
2564 

รายวิชาที่ 2  
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  

รายวิชาที่ 2  
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  

รายวิชาที่ 3  
การนำเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล 

วันพฤหัสบดี 
ที่ 22 กรกฎาคม
2564 

รายวิชาที่ 3  
การนำเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล  

13.00 – 14.30 น.  14.30 – 17.30 น. 

รายวิชาที่ 3  
การนำเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล  

รายวิชาที่ 5  
การใช้งานการประชุมออนไลน ์

วันศุกร์  
ที่ 23 กรกฎาคม
2564 

รายวิชาที่ 5  
การใช้งานการประชุมออนไลน์  

11.30-12.00น.  

ทดสอบ/ 
ปิดการพัฒนา 

 

หมายเหตุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา  
ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
………………………………………. 

 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทุก
จังหวัดจำนวนมาก และกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมทุกชนิด ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอปรับรูปแบบการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ดังนั้น จึงขอให้   
ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 1. Notebook หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีกล้อง หูฟัง และไมค์ (สามารถใช้ small 
talk จากโทรศัพท์มือถือแทนได้) จำนวน 1 ชุด พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ไว้ในอุปกรณ์ในข้อ 1 ให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับ    
การพัฒนา  
              3. เข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนวันเข้ารับการพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
โดยจะแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในกลุ่มไลน์ของแต่ละรุ่น 
 4. วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom มีดังนี้ 

  4.1 เข้าเว็บไซต ์https://zoom.us/download  คลิ๊ก Download 
 

 
 

     4.2 จะได้ไฟล์ ZoomInstaller.exe ให้ดับเบิลคลิ๊กไฟล์นี้ ในการติดตั้งโปรแกรม 

 
  
  

https://zoom.us/download%20%20คลิ๊ก


2 
 

 4.3 เมื่อเปิดไฟล์แล้วจะเห็นหน้าต่าง Open File – Security Warning ให้คลิ๊กปุ่ม Run 
 

 
   
 4.4 รอจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งสมบูรณ์  
 

 
 

   
 5.4 ให้ คลิ๊ก ปิด โปรแกรม 
 

 
 

    
 4.6 การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เปิดโปรแกรม Zoom โดยให้ไปคลิ๊กที่ปุ่ม Window จากนั้น

เลื่อนหาโปรแกรม Zoom  และดับเบิ้ลคลิ๊กเพ่ือเปิดโปรแกรม 
 

 
 

   



3 
 

  4.7 เมื่อเหน็หน้าต่างนี้ให้คลิ๊กปุ่ม Join a Meeting 
 

 
 

   
  4.8 การเช้าร่วมให้ดำเนินการดังนี้ 
   4.8.1 ช่อง Enter Meeting ID or personal link name ให้ใส่รหัสของห้องอบรม 
โดย สคบศ. จะส่งให้ในไลน์กลุ่ม   
   4.8.2 ช่อง Your name ใหต้ั้งชื่อเป็น ชื่อ และนามสกลุ ของท่าน   
   4.8.3 จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Join  และรอการอนุญาตให้เข้าระบบ 

 

 
 


